Přítomni: dr. Hellerová, dr. Gjuričová, dr. Brodová, dr. Koblic, dr. Paloušová, dr. Pěč, Mgr. Horáková, dr. Kožnar,
dr. Vyhnálek,prof.Praško,dr.Berka.
Omluveni: prof. Kratochvíl, , dr. Kubánek
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Vědecká schůze 18.10.2013 – Mgr. Horáková se omluvila z a namísto sebe pošle Mgr. Pavlu
Šelepovou, kterou seznámí se všemi podstatnými informacemi. Mgr. Horáková rozešle připomínkový
mail členům společnosti. Kredity (ČLS, AKP, ČAS) byly schváleny.
Členské přihlášky – Mgr. Král zaslal přihlášku za člena společnosti bez dvou doporučení členů
společnosti. Mgr. Horáková požádá o poslání nové kompletní přihlášky.
II. setkání s instituty – proběhne 1.10.2013 od 14 hodin – Mgr. Horáková pošle připomínkový mail
zástupcům institutů s prosbou o kontrolu prezentace jednotlivých programů na
webu www.psychoterapeuti.cz. Každý institut tak bude ručit za správnost údajů svého schváleného
programu.
Certifikovaný kurz – od Ministerstva zdravotnictví přišlo prodloužení akreditace do 30. 6. 2016. Mgr.
Horáková naskenuje rozhodnutí a pošle dr. Brodové. Originál založí. Další běh je naplánován na 11.15.11.2013. Do příštího setkání je třeba zjistit (dr. Brodová), které materiály je nutné archivovat.
Web www.psychoterapeuti.cz – dr. Berka oznámil, že pan Krs již z časových důvodů nemůže dále
stránky spravovat. Je třeba sehnat nového webmastera, který připraví nový administrativní systém.
Výbor pošle do konce týdne Mgr. Horákové návrhy na programátora, ta pak všechny osloví o zaslání
cenové nabídky.
Schvalování – na webové stránky vyvěšeny schválené programy, některé v neupravené verzi. Po
výběru nového webmastera je třeba upravit. Zbývají 3 programy, které je třeba posoudit (dr. Lorenc,
dr. Strnad, dr. Čepická). Poté, co komise určí termín, Mgr. Horáková bude všechny informovat.
Dr. Gjuričová referuje o žádosti Dr. Čepické o výjimku při schvalování vzdělávacího programu
v transakční analýze, podobné výjimky nebyly opakovaně uděleny.
Dopis členům společnosti – předseda dr. Koblic připravil návrh dopisu členům společnosti. Výbor po
diskusi 7 hlasy souhlasil, aby do konce týdne každý člen poslal Dr. Koblicovi návrhy na příp. změny
textu a ten je dle vlastního uvážení zapracoval. Po úpravě požádá Mgr. Horáková ČLS JEP o rozeslání.
Návrh stanov a etického kodexu – dosud žádný komentář nepřišel, termín možnosti vyjádření
prodlužujeme do 27.9.2013 – viz dopis členům společnosti.
Výkony odbornosti adiktologie – Koblic informuje a stanovisku zaslaném MZ ČR, odpovědi nám.
ministra Ing. Noska a potvrzení stanoviska výboru. Další možností je připomínkové řízení k seznamu
výkonů.
Skálova cena – do soutěže přihlášeny 2 knihy – prof. Kratochvíl (Základy psychoterapie) a dr. Zedková
(Tanečně pohybová terapie). Prof. Praško ohodnotil obě knihy jako dobré. Na základě hlasování
výboru zvítězila kniha Tanečně pohybová terapie od MUDr. Zedkové (5 ku 4 hlasům, Dr Koblic
nehlasoval). Dr. Berka umístí na web informaci o vítězi a zároveň informaci o vyhlášení Skálovy ceny
na další období. Mgr. Horáková zjistí způsob vyplacení odměny.
Volby – na jaře 2014 by měly proběhnout nové volby, na dubnovém výboru je třeba již mít seznam
kandidátů, tedy do konce března 2014 mohou členové posílat návrhy. Výbor diskutoval o návrhu, aby
každý kandidát připravil svůj „volební program“.
Reforma psychiatrie – dr. Koblic informoval členy výboru o jednání nad plány čerpání financí a faktu, že
oblast vzdělávání byla oddělena.

Zapsala Horáková.

